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Koers & Impact voor hoofden P&O
Een seminar om uw impact als hoofd P&O aan te scherpen en te versterken

Herkent u
deze situatie?
Binnen organisaties bestaat er een
toenemend focus op resultaat en
prestatie. Uw toegevoegde waarde
als P&O-er staat steeds weer ter
discussie. Kernvraag is: wat is uw
toegevoegde waarde en hoe kunt
u deze het beste duidelijk en waar
maken?
U wordt geconfronteerd met veel
en grote veranderingen binnen de
organisatie waar u met uw afdeling
snel op in moet spelen. Vaak staat u
voor complexe beslissingen of bent
u adviseur in ingewikkelde beslissingsprocessen. Hoe kunt u ervoor
zorgen dat u in dit soort situaties een
gesprekspartner met impact wordt?
U wordt beheerst door de waan van
de dag, geen tijd om voor uzelf die

En dit is precies waar ons programma op
aangrijpt.
In dit programma staan zowel de rationele als
de niet-rationele aspecten van een professionele relatie centraal. U wordt zich bewust van
deze aspecten. U leert effectiever te sturen in
de door u gewenste richting.
U wordt zich bewust van voetangels en -klemmen in complexe en soms lastige beslissingssituaties. U leert hierop anticiperen. U leert
hiermee “spelen”.
U maakt kennis met het concept van
‘reﬂective leadership’en de toegevoegde
waarde hiervan voor u als leidinggevende.
U wordt de mogelijkheid geboden om diepgaand te reﬂecteren op uw koers en impact,
samen met collega’s en professionals.
We doen dit in een 2-daagse, waarin u als
hoofd P&O centraal staat. Met de ambitie om
uw impact als leider en als professional nog
verder te versterken.
Deze 2-daagse heeft het karakter van
inhoudelijke uitwisseling, coaching, training
en (collegiale) intervisie. De 2-daagse wordt
afgerond met 2 terugkombijeenkomsten.

We doen dit langs de volgende stappen:
• Kennis
- De laatste ontwikkelingen op het gebied
van ‘decision analysis’
- ‘Level 5’-leiderschap
- HRM in strategisch perspectief
• Impact van uw professionele vaardigheden
- Manager van uzelf
- Manager van uw management
- Manager van uw team
• De mens achter de professional
- U als persoon
- U als leidinggevende

Data
In overleg te plannen
Kosten
€ 1.045,00 per persoon,
inclusief arrangementskosten en
materiaal en exclusief BTW
Nadere informatie?
Neem gerust contact op met:
drs. C. Elmont (06-15091627) of
drs. E. van der Zaag (06-21272005)
of info@tauresources.nl

Doelgroep
We richten ons op hoofden P&O die al enige
tijd ervaring hebben in deze functie
De begeleiding is in handen van trainers die
vanuit eigen ervaring weten wat het is om
hoofd P&O te zijn. Verder zijn zij ervaren
trainers met een achtergrond in verschillende
gebieden van besluitvormingsprocessen,
aansturingprocessen, individuele en teamgebonden coaching en consultatie, het begeleiden van intervisietrajecten, management, en
professional development.
Bijzonderheden:
• Individuele intake
• Selfassessment als start en als hulp bij
reﬂectie
• Mogelijkheid voor aanvullende individuele
coaching
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te kijken. Waardoor u het risico
loopt het wiel telkens opnieuw uit te
vinden.
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